
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της με αριθ. 12/2018 

Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» 

 
Αρ. Απόφασης                                                                 Περίληψη 
  94/2018                                                                 «Απευθείας ανάθεση της εργασίας “Συντήρηση 

                                                                               του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού     
                                                                                   και  των κολυμβητικών δεξαμενών” 
 
Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και 
Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», σήμερα την 31η Μαΐου 2018, ημέρα της εβδομάδας 
Πέμπτη  και ώρα 17.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο μετά 
την υπ’ αριθ. πρωτ. 3689/29-5-2018 πρόσκληση του Προέδρου σε καθένα εκ των 
Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87Α/7.6.2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των -
15- τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα -8- τακτικά μέλη και -5- αναπληρωματικά. 
 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : 
 

             ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΫΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ 

                    
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΕΝΤΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗΣ 

ΓΕΩΡ.-ΣΠΥΡ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚ. ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 

 
ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ  οι κ.κ. 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Σταύρος Ζάκας, Ιωάννης Βασσάλος, Θεόδωρος Χαριτίδης, 
Αγγελική Απέργη, Χαλαστάνη Φωτεινή, Βάϊος Γιαννίρης και Αικατερίνη Ζαχαράκη.   
   
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Κυριακή Δαμουλιάνου, Ευάγγελος Ανδρεάδης, 
Ιωάννης Εμιρζάς, Παρασκευή Γαλίτση-Ψαρούλη, Γεώργιος Αντωνακάκης, Βασίλειος 
Σπατούλας, Θεοκλήτη Μεσουρίδου, Νικόλαος Αφέντογλου, Γεώργιος Αβαρικιώτης  
και Αναστασία Μεζίνη. 
 
Στη συνεδρίαση συμμετέχουν  με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη 
κ.κ. Γεώργιος-Σπυρίδων Κουτσογιάννης, Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, 
Ιωάννης Κουφόπουλος και Ευγενία Στόλη διότι απουσιάζουν τα αντίστοιχα 
τακτικά μέλη κ.κ. Ιωάννης Βασσάλος, Αγγελική Απέργη, Φωτεινή Χαλαστάνη 
και Βάιος Γιαννίρης.       
 
 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 5ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω: 

ΑΔΑ: ΩΠΕΔΟΛΨΦ-Ω0Χ



Παρακαλούμε στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης του προσεχούς 

Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλάβετε και το θέμα : Έγκριση  για την απευθείας 

ανάθεση για χρονικό διάστημα έως ένα μήνα της εργασίας «Συντήρηση 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των κολυμβητικών δεξαμενών». 

 
 Για το ανωτέρω θέμα έχουμε να σας εκθέσουμε τα εξής :  
 
- Την υπ‘ αριθ. 100/2016 (ΑΔΑ: Ω2ΦΩΟΛΨΦ-ΚΕΖ) απόφασή του Δ.Σ.  που ενέκρινε 
την διενέργεια του διαγωνισμού, 
- Την υπ’ αριθ. 38/2016 (ΑΔΑ: 7ΜΚΡΟΛΨΦ-ΦΙΚ) απόφαση της Ε.Ε. εγκρίθηκαν οι 
όροι της Διακήρυξης διαγωνισμού. 
- Την υπ’ αριθ. 42/2016 (ΑΔΑ: 6Υ9ΩΟΛΨΦ-5ΤΝ) απόφαση Ε.Ε. που αφορά την 
επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους. 
- την υπ’ αριθ. 54/2016 (ΑΔΑ : 7Ζ0ΘΟΛΨΦ-93Π) απόφαση Ε.Ε. που αφορά την 
αναβολή του διαγωνισμού. 
-Την υπ‘ αριθ. 7/2017(ΑΔΑ: 66Ψ40ΛΨΦ-ΓΑΛ) απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής 
που αφορά την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού-κατάρτιση όρων –επιτροπή 
διαγωνισμού-επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων-διάθεση πίστωσης. 
-Την υπ‘ αριθ.15/2017(ΑΔΑ: ΨΛΣΖ0ΛΨΦ-Υ2Ρ) απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής 
που αφορά την ματαίωση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με νέους όρους. 
-Την υπ‘ αριθ. 87/2017 (ΑΔΑ: 7ΘΔ2ΟΛΨΦ-Η96) απόφαση Δ.Σ. που αφορά την 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού. 
-Την υπ‘ αριθ. 113/2017 (ΑΔΑ: 75Β6ΟΛΨΦ-ΦΤΒ) απόφαση Δ.Σ. που αφορά την 
έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και την συνέχιση του 
διαγωνισμού.  
-Την υπ‘ αριθ. 133/2017 (ΑΔΑ : 6ΝΙ7ΟΛΨΦ-ΝΘ1) περί έγκρισης του πρακτικού Νο 1 
της επιτροπής ενστάσεων  και την συνέχιση του διαγωνισμού με την  αποσφράγιση 
των  οικονομικών  προσφορών των εταιρειών που διαπιστώθηκε η πληρότητα των  
φακέλων τους. 
- To πρακτικό Νο 2  της επιτροπής διαγωνισμού που αφορά την αποσφράγιση των 
οικονομικών προσφορών και την εισήγηση για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου  
την ατομική επιχείρηση  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με τον διακριτικό τίτλο 
«OCEAN  BLUE». 
- Την υπ’ αριθ. 145/2017 (ΑΔΑ: 6ΝΠΩΟΛΨΦ-96Ι) απόφαση Δ.Σ. που ορίζει ως 
προσωρινό ανάδοχο  την ατομική επιχείρηση  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με τον 
διακριτικό τίτλο «OCEAN  BLUE». 
- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 7217/6-12-2017 πρόσκληση της υπηρεσίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών κατακύρωσης στην ατομική επιχείρηση ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ με τον διακριτικό τίτλο «OCEAN BLUE». 
- Την υπ’ αριθ. 146/2017 (ΑΔΑ: ΨΡ6ΝΟΛΨΦ-ΙΧΗ) απόφαση Δ.Σ. που εγκρίνει την 
απευθείας ανάθεση στην ατομική επιχείρηση  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με τον 
διακριτικό τίτλο «OCEAN  BLUE». 
-  Την υπ’ αριθ. 167/2017 (ΑΔΑ:  64ΨΖΟΛΨΦ-0ΣΟ) απόφαση Δ.Σ. που εγκρίνει την 
απευθείας ανάθεση στην ατομική επιχείρηση  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με τον 
διακριτικό τίτλο «OCEAN  BLUE». 
-  Την υπ’ αριθ.10/2018 (ΑΔΑ:7Σ0ΙΟΛΨΦ-ΘΦ3) 
-  Την υπ’ αριθ. 20/2018 (ΑΔΑ:ΩΦ3ΧΟΛΨΦ-15Ι) 
-  Την υπ’ αριθ. 56/2018 (ΑΔΑ:ΨΥ6ΑΟΛΨΦ-Ν1Κ) 
-  Το γεγονός ότι η υφιστάμενη σύμβαση (ΑΔΑ: Ψ2ΙΥΟΛΨΦ-ΝΩ4 )  λήγει 31-5-2018, 
παρακαλούμε  να  λάβετε  υπόψη σας και τα ακόλουθα: 
 
- Οι κολυμβητικές δεξαμενές είναι επιτακτική ανάγκη για  λόγους ασφαλείας και 
υγιεινής των χρηστών να συνεχίσουν να συντηρούνται σύμφωνα με τις 
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διατάξεις Υ.Α. Γ1/443/1973 - Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών 
κατασκευής και λειτουργίας αυτών (ΦΕΚ 87/Β/24-1-73). 
  
Η ανάθεση θα αφορά το χρονικό διάστημα έως ενός μηνός  ήτοι από 1/6/2018 έως  
30/6/2018. 
Οι όροι της απευθείας ανάθεσης είναι σύμφωνοι  με την υπ’ αριθ. 87/2017 (ΑΔΑ: 
7ΘΔ2ΟΛΨΦ-Η96)  απόφαση  Δ.Σ με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι για τον 
επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό «Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού και των κολυμβητικών δεξαμενών», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016.  
 
H υπηρεσία απέστειλε την με αριθ. πρωτ.: 3612/25.5.2018   πρόσκληση κατάθεσης 
προσφοράς στην   εταιρεία   ΜΕΛΚΑΤ  ΙΚΕ  και έλαβε  τη με αριθ. 3676/29.5.2018 
σύμφωνη γνώμη της΄΄περί αποδοχής της απευθείας ανάθεσης΄΄, η οποία ανέρχεται 
σύμφωνα και με την κατατεθείσα προσφορά της στο διαγωνισμό στο ποσό ύψους 
τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (3.760,92€) 
(συμπ/νου του νόμιμου ΦΠΑ),  για το χρονικό διάστημα ενός μήνα. 
  
 - Επειδή η  διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατακύρωσης του 
διαγωνισμού και η ανάγκη συντήρησης των κολυμβητικών δεξαμενών είναι 
επιτακτική, για  λόγους ασφαλείας και υγιεινής των χρηστών, προτείνουμε την απ’ 
ευθείας ανάθεση της εργασίας, στην  εταιρεία  ΜΕΛΚΑΤ  ΙΚΕ,  με  κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία ανέρχεται στο ποσό ύψους 
τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών  (3.760,92€)  
ευρώ (συμπ/νου του νόμιμου ΦΠΑ), για το χρονικό διάστημα ενός μήνα. 
Παρακαλούμε όπως    αποφασίσετε την απευθείας ανάθεση της εργασίας 
«συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κολυμβητικών 
δεξαμενών», στην εταιρεία  «ΜΕΛΚΑΤ  ΙΚΕ ».  
Η ανάθεση  αφορά το χρονικό διάστημα για ένα μήνα, ήτοι από 1/6/2018 έως τις 
30/6/2018, αντί του ποσού ύψους τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ και 
ενενήντα δύο λεπτών  (3.760,92€)  συμπεριλαμβανομένου νόμιμου ΦΠΑ. 
Η δαπάνη θα βαρύνει την με στοιχεία Κ.Α. 15.6261.0007 πίστωση με τίτλο 
«Συντήρηση κολυμβητικών δεξαμενών κολυμβητηρίου» του εγκεκριμένου   
προϋπολογισμού έτους 2018.  
    
 

Και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά  

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη : 
1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου 
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
3. Την  υπ’ αριθ. 87/2017 (ΑΔΑ: 7ΘΔ2ΟΛΨΦ-Η96)  απόφαση  Δ.Σ με την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι για τον επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό «Συντήρηση του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κολυμβητικών δεξαμενών», σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

4. Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 
Εγκρίνει,  
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   την απευθείας ανάθεση έως ένα μήνα, για λόγους κατεπείγοντος,  της εργασίας 
«συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κολυμβητικών 
δεξαμενών», στην εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «ΜΕΛΚΑΤ ΙΚΕ» με ΑΦΜ 
084257504 – ΔΟΥ: Παλαιού Φαλήρου. 
 - Οι κολυμβητικές δεξαμενές είναι επιτακτική ανάγκη για  λόγους ασφαλείας 
και υγιεινής των χρηστών να συνεχίσουν να συντηρούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις Υ.Α. Γ1/443/1973 - Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών 
κατασκευής και λειτουργίας αυτών (ΦΕΚ 87/Β/24-1-73). 
 
 Οι όροι της απευθείας ανάθεσης είναι σύμφωνοι  με την υπ’ αριθ. 87/2017 (ΑΔΑ: 
7ΘΔ2ΟΛΨΦ-Η96)  απόφαση  Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι για τον 
επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό «Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού και των κολυμβητικών δεξαμενών», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016.  
Η ανάθεση  αφορά το χρονικό διάστημα για ένα μήνα, ήτοι από 1/6/2018 έως τις 
30/6/2018, αντί του ποσού ύψους τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ και 
ενενήντα δύο λεπτών  (3.760,92€)  συμπεριλαμβανομένου νόμιμου ΦΠΑ. 
Η δαπάνη θα βαρύνει την με στοιχεία Κ.Α. 15.6261.0007 πίστωση με τίτλο 
«Συντήρηση κολυμβητικών δεξαμενών κολυμβητηρίου» του εγκεκριμένου   
προϋπολογισμού έτους 2018.  
 
 

 Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης μειοψήφισαν τα μέλη του Δ.Σ. κκ. 
Βασιλική Μαργαρίτη και Ιωάννης Κουφόπουλος. 
 

 Πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος, προσήλθε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. 

κ. Ανδριανός Παυλόπουλος. 

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -94- και δημοσιεύθηκε την 1/6/2018. 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω : 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
       ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ 
 
ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

   

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΫΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ 

 
ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

   

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ  

ΓΕΩΡ.-ΣΠΥΡ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 
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